ЗВІТ АКАДЕМІКА АНВО УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА ІЛЬНИЦЬКОГО І. Г.
Педагогічна робота
1. Позапланово прочитаний цикл лекцій з актуальних питань патології
бронхолегеневої системи при поєднанні з соматичними захворюваннями (ІХЗ,
цукровий діабет, ожиріння, СНІД) для лікарів сімейних, терапевтів та
спеціалістів первинної лікарської ланки (чотири цикли на клінічній базі в
рамках обласних науково-практичних конференцій та міжрайонних семінарів).
2. За програмою післядипломної освіти додатково розроблена тематика
семінарських занять, присвячених синдрому бронхіальної обструкції, спричиненого екстрапульмональною патологією (лівошлуночкова недостатність,
генетично детермінована ферментопатія, порушення в системі протеолізуантипротеолізу, деформація грудної порожнини, тромбоемболія віток
легеневої артерії та ін.)
Наукова та видавнича робота
1. Завершена п’ятирічна НДР "Вивчити потенціал туберкульозної інфекції з
метою розробки сучасних діагностичних та лікувальних технологій,
спрямованих на стабілізацію епідеміологічної ситуації". За результатами
проведених досліджень захищені 5 кандидатських і 1 докторська дисертації,
опубліковані понад 150 наукових праць в тому числі 13 - в наукометричних
виданнях та 2 – в зарубіжних матеріалах.
2. Проведені напрацювання стосовно планування нової НДР (2014-2019 рр.), яка
стосуватиметься диференційної діагностики, бронхіальної астми та хронічного
обструктивного захворювання легень при синдромі бронхіальної обструкції у
хворих на туберкульоз або пневмонію. В цьому напрямку заплановані і
виконуються 3 кандидатські дисертації.
3. Завершена перша частина рукопису монографії "Основи клінічної фтизіатрії –
педіатрії".
4. Прорецензовано 17 авторефератів кандидатських та докторських дисертацій,
32 звіти лікарів практичної охорони здоровя та 3 навчальних посібники
(1-Харківський НМУ, 1-Тернопільський ДМУ, 1-Київський НМУ).
Участь у проведенні наукових форумів
1. Щорічна участь у роботі АСТМА-конгресі, який проводить Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології НАМН України.
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2. Доповіді (2) на 10-му Львівському медичному форумі з публікацією матеріалів
(5) – Львів-2014 р.
3. Доповідь на Всеукраїнській науково-педагогічній конференції з актуальних
питань кредитно-модульної системи та її реалізація в умовах навчального
процесу – Тернопіль-2014 р.
4. Доповідь на Всеукраїнській науковій конференції з пульмонології та фтизіатрії
"Атипові" пневмонії – клініка, діагностика та лікування" – Київ-2014 р.
5. Ситстематична участь у виїзних семінарах та конференціях регіонального,
обласного та міжрайонного рівнів (3).
Лікувально-консультативна та громадська робота
1. Систематичні консультації хворих, які лікуються в умовах клінічної бази
(Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр – ЛРФПЦ).
2. Участь в роботі центральних лікарських консультативних комісій (ЦЛКК) в
умовах ЛРФПЦ та Львівської обласної лікарні поза легеневого туберкульозу.
3. Членство в атестаційній комісії ДОЗ ЛОДА з присвоєння лікарської категорії
за спеціальністю "Терапія", "Пульмонологія","Фтизіатрія".
4. Членство в редколегії та редакційній раді ряду профільних медичних видань.
5. Член Президії Академії наук вищої освіти України.

Акад. АНВО України
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